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 ( 587لتسجيل : )عدد العالماث املنشىرة ل

 (9):عدد العالماث املنشىرة للتنىيه 
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد :)

 (3عدد العالماث املنشىرة للرتخيص + تغيري عنىان: )
 (52) :عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت

 (5): + تغيري عنىان تغيري اسم+ للتجديدعدد العالماث املنشىرة 
 (7عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +تغيري عنىان +نقل ملكيت +جتديد  :)

 (3: ) قراراث قضائيت عدد العالماث املنشىرة
 (63: ) تغيري االسمعدد العالماث املنشىرة لل

 (621: )عنىان عدد العالماث املنشىرة تغيري
 (56عدد العالماث املنشىرة نقل ملكيت: )

 (68لشطب : )عدد العالماث املنشىرة ل
 (6+ نقل ملكيت :  ) عدد العالماث املنشىرة للتجديد
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

  تاريخ اصدار شهادج التسجيل: ;>717  : العالمحرقم 

 92/2/9191 :التغييزتاريخ تقديم طلة  9192/;/1 وافذج لغايح: 9182/;/1  : تسجيلها تأريخ

   ج (   - 9:  ) الصىف والمادج :

 تغييز اسم   :التغييزوىع 

                                                            معمل حسيه وشزيكه الوتاج جثس الذرج والثطاطا والعصائز وتقشيز وتحميص المكسزاخ  : قديمح مالكح العالمح التجاريح الاسم الجه

                                                                            معمل رتىش الوتاج العصائز    : اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

                                الشعفزاويح -تغداد  –العزاق عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد :  
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 81/9187/=8تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  ;1;7=   العالمح :رقم 

 8/81/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  ;7/919/:8وافذج لغايح:  ;7/918/:8 : تسجيلها تأريخ

  أ  ب  ج  د  (  - ;)  ادج :الصىف والم

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                 .FRATELLI POLACCO DI POLACCO GIUSEPPE & ELIO S.N.C :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                                                                                         .FRATELLI POLACCO DI POLACCO ELIO E C.S.N.C                        :        اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

VIA CAMPOROSOLO NR. 198 - 37047 SAN BONIFACIO (VR) Italy    جديد :  عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح ال 
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  ;>8>7  ح :العالمرقم 

 9191/;/92تاريخ تقديم طلة التغييز:  8/9191/;8وافذج لغايح:  8/9181/;8 : تسجيلها تأريخ

 أ ب  ج  د  هـ   (   - 2أ (  )   - 1أ  ب ج ( )   - 7)   الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                                      Co.,  Ltd. Hitachi  koki                                                                                         :القديم اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح 

                                                                      Koki Holdings Co.,  Ltd                                                                                :         اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

15-1 , Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan                     :         عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد  
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 : العدد 8:17 : رقم اإلعالن

 1/9/9188تاريخ اصدار شهادج التسجيل:   9>2:> العالمح :رقم 

 98/2/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  9192/;/>8وافذج لغايح:  9112/;/=8 : تسجيلها تأريخ

  هـ  (   - 92 )  الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                                                                                                                FROMAGERIES BEL     :ديم اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الق

                                                                     BEL                                                                                                        :       اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

2, allee de Longchamp – 92150 Suresnes , France      عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد :                            
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 91/7/9188شهادج التسجيل:  تاريخ اصدار =8;;>  العالمح :رقم 

 98/2/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  88/7/9192وافذج لغايح:  89/7/9112 : تسجيلها تأريخ

 ح  ط (  - 1:هـ ( )  – 92)   الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                                                                                                                FROMAGERIES BEL     :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                     BEL                            :                                                                                   اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

2, allee de Longchamp – 92150 Suresnes , France                               : عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد  
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  >1=:7  العالمح :رقم 

 98/7/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  9197/:/1وافذج لغايح:  9187/:/1 : تسجيلها تأريخ

  و  س (  - 9;أ  ب  ( )   - >:و ( )    - 2)  الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                            Google, Inc                                                                                                              :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                       Google LLC                                                                                                       :      اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , California 94043 , USA     : عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  111>7  العالمح :رقم 

 7/9191/=9تاريخ تقديم طلة التغييز:  8/9191/:وافذج لغايح:  8/9181/: : لهاتسجي تأريخ

    ج  د هـ  و  ح ( أ ب  - 2)  الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                            Google, Inc                                                                                                              :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                       Google LLC      :                                                                                                       اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , California 94043 , USA     : عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  ;191=  العالمح :رقم 

 98/7/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  97/81/9198فذج لغايح: وا 97/81/9188 : تسجيلها تأريخ

 ( و  س  ح   - 9;ب  ج ( )   - =:ج ( )   ب  أ  - >: أ هـ   و  ح  ب ( )   - 2 )  الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                            Google, Inc                                                                                                              :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                       Google LLC                                       :                                                                      اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , California 94043 , USA     : عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 شهادج التسجيل: تاريخ اصدار   2178>  العالمح :رقم 

 98/7/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  9198/>/=8وافذج لغايح:  9188/>/=8 : تسجيلها تأريخ

 أ  هـ   (   - 2)  الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                            Google, Inc                                                                                                              :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                       Google LLC                       :                                                                                      اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , California 94043 , USA     : عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  11;:=  العالمح :رقم 

 98/7/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  89/9189/>وافذج لغايح:  89/9189/> : تسجيلها أريخت

 س ( و   - 9;أ ب ج د ( )   - 8;أ ( )   - 1:أ ب ( )   - >:أ ب هـ   و ( )   - 2)   الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                            Google, Inc                                                                                                              :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                       Google LLC                                                                   :                                          اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , California 94043 , USA د :    عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجدي
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  2179>  العالمح :رقم 

 98/7/9191تاريخ تقديم طلة التغييز:  9198/>/=8وافذج لغايح:  9188/>/=8 : تسجيلها تأريخ

  أ  هـ   (  - 2 )  الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                                            Google, Inc                                                                                                              :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                       Google LLC                                       :                                                                      اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , California 94043 , USA     : عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد
            

 
 

 

 

 مسجل العالماخ التجاريح                                                                                                                                                   

             



 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 : تاريخ اصدار شهادج التسجيل 9:>91  العالمح :رقم 

 2/9191/=8تاريخ تقديم طلة التغييز:  2/88/9191وافذج لغايح:  :81/88/827 : تسجيلها تأريخ

 أ (  - 2)   الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                            ALPS ELECTRIC CO., LTD                                                                        :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

                                                                 ALPS ALPINE CO., LTD                                                                      :        اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد

1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, Japan           عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد :                         
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 : العدد 8:17 رقم اإلعالن :

 8/7/8222تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  21=;:  العالمح :رقم 

 9191/>/81تاريخ تقديم طلة التغييز:  9198/>/81وافذج لغايح:  =822/>/88 : تسجيلها تأريخ

 و (  - 92)   الصىف والمادج :

 وىع التغييز:  تغييز اسم 

                                               MINERVA S.A EDIBLE OILS ENTERPRISES                                                :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح القديم 

  "MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES                     :    التجاريح الجديداسم الجهح مالكح العالمح 

    عىىان الجهح مالكح العالمح التجاريح الجديد :
Metamorphosis, Attica, 165 Tatoiou Avenue & Odysseos, GREECE                                                
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